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Närvarande: Lars Persson 
Carina Duholm 
Gunilla Ferm 

Ordförande 
Vice ordförande 
Kassör  

 Hanna Hansson Sekreterare 

 Gunilla Svensson Ledamot 
 Paul Fältman Ledamot 

 

 

Anmäld frånvaro: Sassa Holmberg 

Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av Kallelse 

OK. 

3) Godkännande av dagordning 

OK. 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

• Inget nytt 

b) Utgående 

• Inget nytt 

 

6) Rapporter 

a) Ordförande 
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Trevlig stämning på klubben. Bra respons på hemsidan. Ordförande 
från Åhus Brukshundsklubb har tagit kontakt och vill ha ett 
samarbete. Inbjudna till att delta på möte 29/6 kl 18.30.  

b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Bilaga återfinns på 
anslagstavla tillsammans med protokoll. 

c) Utbildning 

Bra uppslutning på kurser. Många förfrågningar gällande kurser. 

d) Tävling/mark 

Tävlingar har varit i påsk. Lydnad, spår och sök. Anmälan tävlingar 
till 2023 ska vara klart till 31/5. Önskemål om att lägga söktävling 
veckan innan midsommar istället för påsk. Önskemål om att 
arrangera Rallylydnadstävling. 

Vi behöver få klart vilka marker som är tillgängliga för 
medlemmarna och när.  

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Container finns tillgängligt för IGP. Fixardag på klubben innan 
sommaren, Rolf kallar. Uppmärkning av ställplatser ska ske under 
våren. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Festkommitté för jubileumsfest. Förslag på datum 3/9 eller 10/9. 

Fråga till kassör gällande att fixa ett kreditkort till klubben.   

g) Läger 

Alla läger är fulltecknade med reserver förutom specialsök där det 
är 9 st anmälda. 

h) IT och PR 

Bra uppdaterad hemsida.  

i) IGP 

Vill gärna ha spårmark på söndagar när de har träning.  

 

7) Övrigt 

a) Ordförande anmäld till distriktsmöte. Frågor gällande domare och 
utbildningar kommer tas upp.  
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b) Sekreterare bokar upp datum för höstens medlemsmöte och årsmöte 
2023. 

c) Hantering av utbetalning av körersättning för funktionärer i klubben. 
Ingen körersättning utbetalas till de som är betalinstruktörer. 
Körersättning vid funktionär vid tävling, prov och uppdrag utsedda av 
styrelse och kommittéer. Beslutat i styrelsen. 

d) Lägga in i dagordning för medlemsmöte:  

- Användning av träningsmarker. 

 

8) Nästa möte 

Medlemsmöte 18/5 kl. 19.00. 

Styrelsemöte 2/6 kl 19.00 
 

9) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 


